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Uv ban nlrin dAn ti'h vd vi6c ti6u hty thu6c 16 nhip lflu bi tich thu; trongd6, "Giao

;; ;;t ;;;;i ,ti,i iri. pnai ho. p v6i cdL nsdnh cd ticn quan trien khai thq'c hiQn t kian

cia 86 Tdi chinh tqi C6ng ian t6 SOOO/AfC-TCHQ igqt 11/8/2020 vi viQc fiAu htty

thuijc td nhQp ldu bi tich thu".

Sd Tdi chinh tri6n khai thgc hiQn viQc ti€u hriy thu6c 16 nhap lau bi tich thu

nhu sau:

Ngny I li8l2020. B() Tei chinh c6 Cdng van sO s60OBTC-TCHQ v0 viQc

tieu huyihuoc 16 nhdp l6u bi tich thu; trong cl6 BQ Tdi chinh hudng ddn:

l. Vd xu lii thudc ld: Doi vdi thu6c.ld nhip lqu c6 quv6t 9i4 t,:l thu. trudc

ngdy 151612020 dang t6n kho, dang chuy6n b6n d6u gi6 hoic da t6 chric b6n ddu

gi6-nhnng kh6ng thdnh, thuoc li nhdp lau c6 quy6t {inh tictr thu sau ngiry

lsflzozi thg'c lriQn ti6u hrly theo Quy6t tlinh s6 Z37I|QE-TTg ngiry

26t12/20214 crla Thfr tu'dng Chinh phu vii viQc thqc hiQn ti0u hiy thudc 16

nh4p l{u bi tich thu.

Tai Eieu 3 Quy6t dinh s6 2371/QD-T'tgrtgity 26/12/20214 c'ita Thri tudng

Chinh phir vA viQc thUc hi€n tiOu huy thu6c ki nhAp l{u bi tich thu dd quy dinh:

"UBND cdc tinh, thdnh phti tru'c thu6c Trung u'ong cd n"dch nhi(m chi dqo cdc lqrc

luong ch6ng bu6n ldu, gian ldn thu'rtng mai vii hdng gid d.dia phu'ong td chuc

thu'c hi€n vi€c fiAu hiy thu6c ld nhdp lc.tu bi tich thu theo Quybt dinh ndy"

2. Va kinh phi thuc hiQn: Kinh phi.h5 tro bit girr ve tiiu hriy thu6c 16 nhap

lau bi tich thu thgc hiQn theo Thdng tu s6 tglzotslTr-BTC ngdy 0310212015 cua

BQ Tiri chinh hudng din vd co ch6iruy tlQng. qua.n l1i. su dung ngudn kinhphi h6

tro c6ng t6c phdng, ch6ng budn lfu thu6c 16 diOu vd chdng sAn xudt, budn b6n

thudc 16 sid. Cu th6:

An Giang, ngdy 24 thdng 8 ndm 2019

V€ pham vi tlidu chinh cria Th6ng t$ s6 l9lz}l5lTT-BTC: Thdng tu nd- ve pham vl dleu chinh cua lhong tu so lylzul)/l l-5ru: lnong tu nay
ri r ,l r I r rhuong dAn co ch€ huy ilQng ngu6n kinh phi d6ng g6p tir c6c doar.rh nghiQp sdn xudt

kinh doanh thu6c 16 dC hinh thdnh OuV ohdne. chdne budn ldu thu6c 16 diOu vitkinh doanh thu6c ki dC hinh thdnh Qu! phdng, chdng budn ldu thu6c 16 ditiu vir



ch6ng san xudt, budtt ban thu6c 16 gid (gqi.tit ld QII); viQc quin lf, st dpng qu!.
- V€ nQi dung Th6ng_ tu: TD Didu 5 dtin Di€u l0 cria-Th6ng tu s6

lgl2OlslTT-BTC tla hu6ng d5n cu th6 vd viQc stl dsng qu!, mfc h6 tr.q, Quy trinh
thuc hiQn h6 trq kinh phi tir qu!, quyi5t to6n-quy, ti6u hiy thu6c 16 di€u nh{p lflu,
thu6c 16 gi6 vd tr6ch nhi€m cira HiQp hQi thudc 16 Viet Nam.

Tdi liQu hudng d6n thr,rc hiQn: Quy6t dlnh 16 ZfZtlqO-fTg ngdy

26112/20214 cria Thrl tu6ng Chinh phri v€ viQc thttc hiQn ti€u htiy thudc 16 nhflp lQu

bi tich thu vd Th6ng tu s6 79l20l5lTT-BTC ngity 0310212015 cira BQ Tdi chinh
hu6ng ctdn vil co chti huy 1lQng, quAn lf, grlr dung ngu6n kinh phi h6, trq c6ng t6c

phdng, chdng bu6n lflu thu6c 16 di€u vi chdng sdn xuAt, bu6n bdn thu6c lti giA.

Tdi liQu clugc ildng tai tren c6ng th6ng tin diQn tfr crla Stl Tdi chinh t4i dia

chi: http://sotaichinh.ansians.sov.\,n - muc vln bdn mdi ban hAnh.
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Noi nhQn:

- Nhu tr6n;
- UBND tinh (b6o c6o;
- Phdng TC-KH c6p huyQn;
- BGD Sd, c6c phdng: NS, FICSN;
- Cdng th6ng tin di-6n tu Sd Tdi chinh;
- LrLu: VT, P.GCS.
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Sổ: 19/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015 

THÔNG Tư 
Hướng dân vê cơ chê huy đông, quản lý, sử dung nguôn kinh phí 

w * r m r r 

hô trợ công tác phòng, chông buôn lậu thuoc lá điều 
r r £ 

và chông sản xuât, buôn bán thuôc lá giả 

Căn cứ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
chính; 

Căn cứ Quyết định số 2371/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 
tháng 12 năm 2014 về việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế; 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế huy động, quản lý, sử 
dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chổng buôn lậu thuốc lá điếu và 
chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả như sau: 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều lẵ Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn cơ chế huy động nguồn kinh phí đóng góp từ các 

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc lá để hình thành Quỹ phòng, chống 
buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả (gọi tắt là Quỹ); 
việc quản lý, sử dụng Quỹ. 

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh 
1. Đối tượng đóng góp kinh phí hình thành Quỹ là các doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh thuốc lá thuộc Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và các doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc lá khác hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 
đóng góp kinh phí vào Quỳ (gọi tắt là doanh nghiệp). 

2. Đối tượng thụ hưởng kinh phí từ Quỹ này bao gồm: các lực lượng 
chức năng trực tiếp thực hiện các hoạt động điều tra, xác minh, tổ chức kiểm tra, 
bắt giữ, xử lý tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả; Ban chỉ đạo quốc gia 



chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tẳt là Ban chỉ đạo 389 
quốc gia) và Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả (Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia); 
Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cấp tỉnh, thành 
phố và cơ quan thường trực giúp việc (gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 địa phương) 
trực tiếp thực hiện công tác chỉ đạo, phối hợp lực lượng đế triển khai bắt giữ, xử 
lý tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả; Ban điều hành Quỹ của Hiệp hội 
Thuốc lá Việt Nam; những cá nhân, to chức có công tố giác hành vi, đường dây 
tàng trữ, mua bán thuốc lá điếu nhập lậu, sản xuất buôn bán thuốc lá giả. 

Chương II 
NỘI DUNG Cơ CHẾ HUY ĐỌNG VÀ sử DỤNG QUỸ 

Điều 3. Nguyên tắc huy động kỉnh phí đóng góp và sử dụng Quỹ 

1. Nguyên tắc huy động kinh phí đóng góp Quỹ 

a) Tổng mức đóng góp Quỹ hàng năm được xác định bằng số thuốc lá dự 
kiến bị bắt giữ và tiêu hủy của năm kể hoạch nhân với (x) mức hỗ trợ được quy 
định tại Điều 6 Thông tư nàyễ 

Số thuốc lá dự kiến bị bắt giữ và tiêu hủy của năm kế hoạch được Hiệp 
hội Thuốc lá Việt Nam phối hợp với Ban chỉ đạo 389 quốc gia xác định căn cứ 
vào số lượng thực tế thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả bị bẳt giữ và xử lý tiêu 
huỷ của năm trước; dự báo phân tích tình hình buôn lậu, sản xuất hàng giả đang, 
sẽ diễn ra và phương án triển khai công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu 
và chống sản xuất thuốc lá giả của Ban chỉ đạo 389 quốc gia. 

b) Mức đóng góp vào Quỹ của mỗi doanh nghiệp phải được công khai, 
bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp; khuyến khích các doanh 
nghiệp có điều kiện thuận lợi đóng góp cao hon mức chung. 

c) Toàn bộ số tiền do các doanh nghiệp đóng góp để lập Quỹ này được 
gửi vào một tài khoản riêng tại ngân hàng do Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đứng 
tên và quản lý. 

2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng Quỹ 

a) Quỳ được sử dụng để hỗ trợ thêm cho các đối tượng thụ hưởng nêu tại 
khoản 2, Điêu 2 Thông tư này đê thực hiện: công tác kiêm tra, ngăn chặn, băt 
giữ, xử lý, tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả; khuyến khích tố giác 
hành vi, đường đây tàng trữ, mua bán thuốc lá điếu nhập lậu, sản xuất buôn bán 
thuốc lá giả; các hoạt động điều phối, hội nghị tập huấn nghiệp vụ, sơ kết, tổng 
kết, khen thưởng, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và 
chống sản xuất, buôn bán thuôc lá giả và công tác chỉ đạo, kiêm tra đôn đôc, 
hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện và phôi họp thực hiện công tác 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Không được sử dụng Quỹ đê 



chi cho các nội dung khác không liên quan đến hoạt động phòng, chống buôn 
lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả. 

b) Việc thanh toán cho các lực lượng chức năng trong công tác phòng, 
chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả căn cứ 
vào số lượng thuốc lá thực tế bị bắt giữ được tiêu huỷ ghi trên Quyết định xử 
phạt tịch thu hoặc Quyết định tịch thu (trong trường hợp không xác định chủ sở 
hữu) của cơ quan có thẩm gụỵền xử lý vi phạm và Biên bản tiêu huỷ thuốc lá 
điếu nhập lậu, thuốc lả gĩả cũa Hội đồng xử lý tiêu huỷ. 

c) Quỹ phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích; kết thúc năm 
tài chính, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam phải gửi báo cáo tình hình huy động, sử 
dụng Quỹ đến Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế và Tổng cục thuế) và đến Cục 
Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. 

d) Đơn vị sử dụng kinh phí phải theo dõi, hạch toán riêng khoản kinh phí 
hỗ trợ này; xây dựng quy chế sử dụng kinh phí theo nguyên tắc công khai, minh 
bạch. Thủ trưởng đơn vị sừ dụng kinh phí hỗ trợ căn cứ vào các nội dung chi tại 
Điều 5 Thông tư này để quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp với công tác của 
đơn vị và chịu trách nhiệm trực tiếp trước cơ quan chủ quản cấp trên, số kinh 
phí chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau đế tiểp tục sử dụng. 

đ) Nguồn kinh phí hỗ trợ hướng dẫn tại Thông tư này không thay thế các 
nguồn kinh phí áp dụng theo quy định hiện hành đối với công tác chống hàng 
lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Việc xử lý tang vật là thuốc lá điếu nhập lậu, 
thuốc lá giả do vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật 
về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu 
theo thủ tục hành chínhề 

Ví dụ: Trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Cục Hải quan A 
được bố trí kinh phí cho hoạt động chống hàng lậu, gian lận thương mại, hàng 
giả là 400 triệu đồng. Giả sử trong năm 2015 bắt giữ được 1,2 triệu bao thuốc lá 
nhập lậu, thuốc lá giả thì ngoài kinh phí hỗ trợ được sử dụng theo hướng dẫn tại 
Điều 5 Thông tư này, Cục Hải quan A vẫn được hưởng kinh phí do ngân sách 
nhà nước cấp cho hoạt động chống hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo 
quy định hiện hành. 

Điều 4. Lập dự toán và thông báo mức đóng góp Quỹ 

1. Lập tổng dự toán 

Hàng năm, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam lập tổng dự toán của Quỹ. 

- Dự toán tổng thu: Là tổng kinh phí đóng góp Quỹ hàng năm của đối 
tượng đóng góp kinh phí hình thành Quỹ được quy định tại khoản 1 Điều 2 
Thông tư này. Dự toán tổng thu của năm kế hoạch được xác định bằng (=) Tổng 
số kinh phí huy động của đối tượng đóng góp kinh phí hình thành Quỹ cộng với 
(+) Số kinh phí chưa sử dụng hết của năm trước được chuyển sang năm sau để 
tiếp tục sử dụng. 
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- Dự toán tổng chi: Là tổng kinh phí chi cho các đối tượng thụ hưởng 
được quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này. Cách tính dự toán tống chi của 
năm kế hoạch bằng (=) số thuốc lá dự kiến bị bắt giữ và tiêu hủy của năm kế 
hoạch nhân với (x) mức hỗ trợ được quy định tại Điều 6 Thông tư này. 

về nguyên tắc lập tổng dự toán hàng năm, dự toán tổng thu phải đảm bảo 
trang trải đủ dự toán tống chi. 

2. Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam xác định dự toán mức đóng góp Quỹ cho 
cả năm của từng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc lá (gọi tẳt là mức đóng 
góp kế hoạch hoặc mức đóng góp Quỹ theo dự toán) như sau: 

Mức đóng góp Quỹ theo dự toán của từng doanh nghiệp bằng (=) Doanh 
thu theo dự toán của từng doanh nghiệp nhân với (x) Tỷ lệ đóng góp kế hoạch 
áp dụng chung cho các doanh nghiệp. 

Tỷ lệ đóng góp kế hoạch áp dụng chung cho các doanh nghiệp bằng (=) 
Tổng số kinh phí cần huy động của năm dự toán chia cho (/) Doanh thu theo dự 
toán của toàn ngành. 

Trường hợp có doanh nghiệp tự nguyện đóng góp cao hơn mức đóng góp 
Quỹ theo dự toán của từng doanh nghiệp thì Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam xác 
định lại tỷ lệ đóng góp kế hoạch áp dụng chung cho các doanh nghiệp sau khi 
trừ phần đóng góp của doanh nghiệp tự nguyện hỗ trợ cao hơn mức đóng góp 
chung. 

3. Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam thông báo công khai cho các doanh nghiệp 
về dự toán tong mức huy động kinh phí đóng góp Quỹ và mức đóng góp Quỹ 
theo dự toán của từng doanh nghiệp (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông 
tư này) để làm căn cứ thực hiện, đồng thời gửi Bộ Tài chính (Vụ Chính sách 
thuế và Tổng cục Thuế) và Cục thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở 
chính để theo dõi. 

4ể Hàng quý, căn cứ vào mức đóng góp Quỹ theo dự toán do Hiệp hội 
Thuốc lá Việt Nam thông báo và doanh thu thực hiện của quý trước, các doanh 
nghiệp chủ động tạm tính số kinh phí phải đóng góp của quý (riêng các doanh 
nghiệp tự nguyện đóng góp cao hơn mức chung, số kinh phí đóng góp theo mức 
thỏa thuận với Hiệp hội) và chuyển tiền về Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam trong 10 
ngày đầu của mỗi quý. số kinh phí đã sử dụng trong năm đe hỗ trợ cho công tác 
phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu, chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả do 
Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam phân bổ cho doanh nghiệp có đóng góp Quỹ được 
hạch toán vào chi phí họp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh 
nghiệp. 

Điều 5. Sử dụng Quỹ 
Quỹ được sử dụng để hỗ trợ cho các khoản chi sau: 
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1 ễ Chi hồ trợ thêm cho các lực lượng chức năng trực tiếp thực hiện công 
tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá 
giả, bao gồm các khoản chi sau: 

a) Chi hỗ trợ cho việc bắt giữ, chi bồi dưỡng làm đêm, thêm giờ, chi xử 
lý, tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả; 

b) Chi mua sắm phương tiện để trực tiếp hỗ trợ công tác chống buôn lậu 
thuốc lá điếu, thuốc lá giả, nếu có đủ nguồn tài chính. Việc mua sắm phương 
tiện do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Thủ trưởng cấp 
Bộ của các cơ quan có liên quan quyết định; 

c) Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác 
phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả; 

d) Chi cho các cá nhân, tổ chức phát giác, tố cáo các hành vi tàng trữ, mua 
bán thuốc lá điếu nhập lậu và sản xuất, kinh doanh thuốc lá giả; 

Số kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng trực tiếp được xác định căn cứ vào 
số lượng bao thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả bị bắt giữ, tiêu huỷ (ghi trên 
Quyết định xử lý tịch thu thuốc lá điểu nhập lậu, thuốc lá giả và Biên bản tiêu 
huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả) nhân với mức hỗ trợ sau khi đã trừ đi 
các mức trích cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo 389 địa phương và 
Ban điều hành Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam quy định tại Điều 6 Thông tư này. 

2. Chi hỗ trợ cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia và các Ban chỉ đạo 389 địa 
phương trong công tác tổ chức triển khai, chỉ đạo, kiếm tra thực hiện các biện 
pháp phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá 
giả, bao gồm các khoản sau: 

a) Chi hỗ trợ xây dựng kế hoạch, phương án, đề án về phòng, chống buôn 
lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả; 

b) Chi hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ 
triển khai kế hoạch, biện pháp phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan có liên 
quan; 

c) Chi hỗ trợ triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp 
luật về phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc 
lá giả; 

d) Chi hỗ trợ tổ chức công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về phòng, 
chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuôc lá giả tại các 
địa phương; 

đ) Chi hỗ trợ sơ kết, tổng kết, khen thưởng động viên các tố chức, cá nhân 
có thành tích trong công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản 
xuất, buôn bán thuốc lá giả; 
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e) Chi công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn Bộ, ngành, địa 
phương thực hiện và phối họp thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả. 

3. Chi hỗ trợ cho Ban điều hành Quỹ của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam 

a) Phụ cấp công tác phí đi làm việc tại các địa phương có thuốc lá điếu 
nhập lậu; 

b) Chi phí cho cán bộ, chuyên viên của Hiệp hội, kiếm tra, giám sát, thực 
thi tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu tại một số vùng trọng điểm; 

c) Một số chi phí cho việc mua thông tin về hoạt động của tổ chức nhập 
lậu đế cung cấp cho lực lượng chức năng; 

d) Chi phí trang thiết bị cho Ban điều hành làm việc như: máy phôtô, máy 
tính; 

đ) Chi khen thưởng cho Ban điều hành Quỹ của Hiệp hội Thuốc lá Việt 
Nam. 

Điều 6. Mức hỗ trơ 

Mức kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng kinh phí từ Quỹ được 
quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này là 3.000 đồng/bao 20 điếu, không 
phân biệt theo giá trị thuốc lá (cao cấp hay thấp cấp). Hỗ trợ thêm 500 đồng/bao 
20 điếu cho chi phí tiêu huỷ thuổc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả, khuyến khích 
sử dụng các biện pháp tiêu huỷ không ảnh hưởng đến môi trường và phù hợp 
với điều kiện của từng địa phương tiêu huỷ. 

Trong mức hỗ trợ 3.000 đồng/bao 20 điếu cho các đổi tượng thụ hưởng 
kinh phí từ Quỹ được quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này, trích 150 
đồng/bao 20 điếu (5%) hỗ trợ cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia, 210 đồng/bao 20 
điểu (7%) hồ trợ cho Ban chỉ đạo 389 địa phương nơi có thuốc lá điếu nhập lậu, 
thuốc lá giả bị bắt giữ, tiêu huỷ và 150 đồng/bao 20 điếu (5%) hỗ trợ cho Ban 
điều hành Quỹ của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam. số tiền hỗ trợ còn lại dùng để 
hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá 
điếu và chống sản xuất, kinh doanh thuốc lá giả. 

Điều 7. Quy trình thực hiện hỗ trợ kinh phí từ Quỹ 

Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho công tác 
phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuôc lá giả theo quy 
trình sau: 

1. Đối với lực lượng chức năng trực tiếp thực hiện bắt giữ, xử lý tiêu huỷ 
thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả. 
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Căn cứ văn bản thông báo của Ban chỉ đạo 389 địa phương vê sô lượng, 
chủng loại thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả thực tế bị bắt giữ, tiêu huỷ, Hiệp 
hội Thuốc lá Việt Nam xác định số kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng trực tiếp. 

Việc chuyển kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng trực tiếp được thực hiện 
theo từng lô thuốc lá điếu bị bắt giữ, tiêu huỷ, qua đầu mối là các Ban chỉ đạo 
389 địa phương theo 2 bước sau: 

Chậm nhất là ỈDdỉgày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Ban 
chỉ đạo 389 địa phương về số lượng, chủng loại thuốc lá điểu bị bắt giữ (kèm 
theo Quyết định xử lý tịch thu thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả), Hiệp hội 
Thuốc lá Việt Nam tạm ứng 50% sổ kinh phí hỗ trợ xác định cho lô thuốc lá 
điếu bị bắt giữ bằng cách thực hiện chuyến khoản về tài khoản của Ban chỉ đạo 
389 địa phương. 

Sau khi thực hiện tiêu hủy thuốc lá, Ban chỉ đạo 389 địa phương gửi 
thông báo cho Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam về số lượng, chủng loại thuốc lá 
điếu bị bắt giữ đã được tiêu huỷ (kèm theo Biên bản tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập 
lậu, thuốc lá giả). 

Chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Ban 
chỉ đạo 389 địa phương về số lượng, chủng loại thuốc lá điếu bị bắt giữ đã được 
tiêu huỷ (kèm theo Biên bản tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả), Hiệp 
hội Thuốc lá Việt Nam thanh toán 50% sổ kinh phí hỗ trợ còn lại hoặc số tiền 
còn lại tương ứng với số thuốc lá điếu nhập lậu, thuôc lá giả bị băí giữ và đã tiêu 
hủy sau khi trừ đi số tiền đã tạm ứng bằng cách thực hiện chuycn khoản về tài 
khoản của Ban chỉ đạo 389 địa phương. 

Khi nhận được kinh phí do Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam chuyển đến, các 
Ban chỉ đạo 389 địa phương có trách nhiệm tạm ứng hoặc thanh toán cho các 
lực lượng chức năng trực tiếp bắt giữ, tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá 
giả. 

2. Đối với Ban chỉ đạo 389 quốc gia và các Ban chỉ đạo 389 địa phương. 

Căn cứ kết quả bắt giữ, tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả của 
từng quý, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam chuyển kinh phí cho Ban chỉ đạo 389 
quốc gia (qua tài khoản của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) 
và các Ban chỉ đạo 389 địa phương nơi có thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả bị 
bắt giữ, tiêu huỷ trong 10 ngày đầu của quý tiếp theo. 

Điều 8Ệ Quyết toán Quỹ 

Kết thúc năm, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam có trách nhiệm quyết toán tình 
hình huy động, quản lý, sử dụng Quỹ và thông báo cho các doanh nghiệp làm 
căn cứ thực hiện, cụ thế gồm các nội dung sau: 
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- Tổng số kinh phí thực tế đã huy động được trong năm, chi tiết theo đổi 
tượng doanh nghiệp đóng góp. 

- Số lượng, chủng loại thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả bị bắt giữ, xử lý 
tiêu huỷ trong năm; mức kinh phí hỗ trợ tính theo đầu bao thuốc lá. 

- Tổng số kinh phí thực tế đã hỗ trợ cho các lực lượng chức năng và Ban 
chỉ đạo 389 quốc gia, các Ban chỉ đạo 389 địa phương, chi tiết theo đổi tượng sử 
dụng (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này). 

- Số dư Quỹ đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

Doanh nghiệp có trách nhiệm gửi kết quả doanh thu thực tế thực hiện 
trong năm đến Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam chậm nhất không quá ngày 15 tháng 
01 năm sau đế tong họp kết quả doanh thu thực hiện của toàn ngành. 

Căn cứ vào số kinh phí Quỹ đã sử dụng và kết quả doanh thu thực hiện 
toàn ngành trong năm, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam tính toán, xác định tỷ lệ 
đóng góp thực tế cả năm chung cho các doanh nghiệp, số kinh phí đóng góp Quỹ 
thực tế đã sử dụng được hạch toán vào chi phí hợp lý và sổ kinh phí thừa hoặc 
thiếu so với số kinh phí đã đóng góp theo dự toán đầu năm của từng doanh 
nghiệp (theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo cho 
doanh nghiệp để biết và làm căn cứ hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định 
thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; đồng thời gửi Bộ Tài chính (Vụ 
Chính sách thuế và Tổng cục Thuế) và Cục thuế địa phương nơi doanh nghiệp 
đóng trụ sở đế theo dõi. 

Số kinh phí được hạch toán vào chi phí hợp lý nhiều hơn so với số đã 
đóng góp theo dự toán đầu năm thì doanh nghiệp phải đóng góp bo sung sổ còn 
thiếu vào Quỹ. Số kinh phí được hạch toán vào chi phí họp lý ít hơn so với số đã 
đóng góp theo dự toán đầu năm thì được chuyến số thừa sang năm sau để trừ 
vào số phải đóng góp Quỹ của năm sau. 

Thông báo của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam theo mẫu số 03 ban hành kèm 
theo Thông tư này là chứng từ họp pháp để xác định chi phí hợp lý của từng 
doanh nghiệp. 

Điều 9ệ Tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả 

Việc tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả được tiến hành theo 
định kỳ dưới sự chứng kiến của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, như sau: 

- Cơ quan, đơn vị ra quyết định tịch thu thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá 
giả lập kế hoạch tiêu huỷ gửi cho các Ban chỉ đạo 389 địa phương, nơi có thuốc 
lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả bị bắt giữ, tiêu huỷ để thông báo cho Hiệp hội 
Thuôc lá Việt Nam cử đại diện và đại diện các doanh nghiệp sản xuât kinh 
doanh thuốc lá khác đến chứng kiến việc tiêu huỷ thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả. 
Thông báo về việc tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả phải được gửi 

8 



đến Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam chậm nhất là 7 ngày trước khi tiến hành việc 
tiêu huỷ. 

- Việc tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả được thực hiện hàng 
tháng, trường hợp số lượng thuốc lá điếu bắt giữ lớn thì có the tố chức tiêu huỷ 
nhiều lần trong tháng. 

- Tổ chức tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả do Hội đồng xử lý 
tiêu huỷ thực hiện và phải lập biên bản có đầy đủ chừ ký của các thành viên Hội 
đồng theo Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, 
phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. 

Điều 10. Trách nhiêm của Hiêp hôi Thuốc lá Viêt Nam • • Ẫ • ỉ 

1. Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam chịu trách nhiệm về việc huy động, quản 
lý, sử dụng Quỹ theo hướng dẫn tại Thông tư này và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về tính chính xác của các số liệu do Hiệp hội thông báo nêu tại Điều 8 
Thông tư này. 

2. Đối với số thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả bị bắt giữ mà lực lượng 
trực tiếp đã được tạm ứng 50% kinh phí hỗ trợ nhưng chưa tiến hành tiêu huỷ, 
Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam có trách nhiệm đề nghị cơ quan bắt giữ, xử lý tịch 
thu thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả sớm tiến hành tiêu huỷ. Trường hợp 
không có thuốc lá để tiêu huỷ, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam thu hồi kinh phí đã 
tạm ứng hỗ trợ và thông báo cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia biết và xử lý. 

3. Định kỳ hàng năm, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam báo cáo tình hình huy 
động, quản lý và sử dụng Quỹ với Bộ Tài chính, Bộ Công thương. 

Chương III 
TỎ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2015. 
Hàng năm, Bộ Tài chính chủ trì, phổi họp với Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Hiệp 
hội Thuốc lá Việt Nam tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện cơ chế này. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 57/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 04 
năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động kinh phí hỗ trợ công 
tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điểu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả. 

3. Số kinh phí còn chưa sử dụng hết (nếu có) theo quy định tại Thông tư 
số 57/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính được tiếp tục 
quản lý, sử dụng theo quy định tại Thông tư này. Ban chỉ đạo 389 quốc gia và 
Ban chỉ đạo 389 địa phương được kế thừa số kinh phí chưa sử dụng hết từ Ban 
chỉ đạo 127 Trung ương và Ban chỉ đạo 127 địa phương. 



Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 
đon vị phản ánh về Bộ Tài chính đế phối họp giải quyêt/yệ/" 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội; 
- Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham 
nhũng; 
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể; 
- HĐND, UBND, Sờ TC, Cục thuế, Cục Hải quan các tỉnh, 
TP trực thuộc TW; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam; 
- Ban chì đạo 389 quốc gia; 
- Ban chì đạo 389 các địa phương; 
- Website Chính phủ; 
- Các đơn vị thuộc Bộ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT; Vụ CST(PGTGT&TTĐB)- 5 ° 0 

RƯỞNG 

Vũ Thị Mai 
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